Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkoston
yhteystietolistan tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 53
90100 Oulu
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Helena Liimatainen
040 820 5228, etunimi.sukunimi@ppsotu.fi
3. Rekisterin nimi
Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkoston yhteystietolista
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietoja käytetään alueverkoston jäsenten yhteystietojen säilyttämiseen
yhteydenottoja ja kokousten koolle kutsumista varten.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee yhteystietolistan yhteydessä seuraavia henkilötietoja: Henkilön
nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä organisaatio
6. Tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja
käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai muilta kolmansilta
osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.
7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Emme
luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen
ulkopuolelle.
8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietoverkot ja
laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin alueverkoston toiminta jatkuu tai kunnes henkilö
itse pyytää tietojensa poistamista.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn
tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.
Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi
kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se
erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.
Tietosuojaseloste on laadittu 2.11.2020.

